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DISPOZIŢIE
privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă
în anul 2011.

Primarul comunei George Enescu ,judeţul Botoşani,
analizând referatul întocmit de doamnul Sandu Constantin, şeful
Centrului operativ cu activitate temporară al Comitetului local pentru situaţii
de urgenţă, înregistrat cu nr.345/07.02.2011, cu privire la necesitatea
emiterii dispoziţiei de aprobare a Planului de pregătire în domeniul
situaţiilor de urgenţă în anul 2011,
având în vedere prevederile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă,
modificată şi completată prin Legea nr.212/2006, a Legii nr.307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor, a Ordinului nr.712/2005 pentru
aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul
situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat cu Ordinul MAI nr.786/2005, a
Ordinului Prefectului Judeţului Botoşani nr.18.01.2011 privind aprobarea
Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului
Botoşani în anul 2011,
în temeiul art.68 alin .(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată,
Dispun:
Art.1. Se aprobă “Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de
urgenţă în anul 2011”, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din
prezenta dispoziţie.
Art.2. Centrul operativ al Comitetului local pentru situaţii de urgenţă,
va întocmi şi transmite precizările privind modul de elaborare a
documentelor de planificare, organizare, desfăşurare şi evidenţă a pregătirii,
structurilor organizate în domeniul situaţiilor de urgenţă la instituţii publice
şi operatori economici.

Art.3. Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă vor
elabora Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă la
nivelul instituţiei, şi Programul pregătirii personalului serviciilor
voluntare în anul 2011.
Art.4. Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2011
şi Programul de pregătire a serviciului public voluntar pentru situaţii
de urgenţă se vor aviza de către Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă “Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani, până la data de
15.03.2011.
Art.5. Centrul operativ al Comitetului local pentru situaţii de urgenţă
asigură urmărirea realizării prevederilor prezentei dispoziţii şi
difuzarea acesteia la Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă al
judeţului Botoşani, instituţiilor publice şi operatorilor economici
organizaţi în structurile pentru situaţii de urgenţă, iar şeful serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei dispoziţii.
Art.6. Prezenta dispoziţie se va comunica :
- Prefecturii Judeţului Botoşani;
- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Nicolae
Iorga” al Judeţului Botoşani;
- Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.

P rimar,
Toma-Gradinaru Angela
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I.

BAZA LEGALĂ

În anul 2011, planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii
personalului din cadrul autorităţilor, organismelor şi structurilor cu atribuţii
în domeniul situaţiilor de urgenţă se execută în conformitate cu prevederile
prezentului plan, având la bază următoarele acte normative:
• Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi
completată prin Legea nr. 212/2006;
• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
• Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare;
• Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului României nr. 308/1995 privind
organizarea şi funcţionarea activităţii de pregătire în domeniul apărării
civile;
• Hotărârea Guvernului României nr. 846/2010 pentru aprobarea
Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu
şi lung;
• Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005
privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi
completat prin OMAI nr. 786/2005;
• Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 718/2005
pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică
şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, modificat şi
completat prin OMAI nr.195 din 20.04.2007;
• Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1474/2006
pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi
desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, modificat cu
OMIRA nr. 217 din 30.05.2007;
• Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 160 din
23.02.2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă
prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

• Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 250 din
22.11.2010 privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a
specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de
urgenţă;
• Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 673 din
09.12.2008 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a
reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de
conducere din administraţia publică locală, în perioada 2009 - 2012;
• Dispoziţia Inspectorului General nr. 1122/I.G./23.09.2005
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a documentelor de organizare,
planificare şi evidenţă a învăţământului din instituţiile de pregătire din
subordinea Inspectoratului General;
• Protocolul privind pregătirea în domeniul protecţiei civile a
copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi
superior nr. 250/13527 din 2007 încheiat între Ministerul Internelor şi
Reformei Administrative şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
• Ordinul Prefectului Judeţului Botoşani nr. 18 din 26.01.2011
privind aprobarea Planului de pregătire a populaţiei în domeniul situaţiilor
de urgenţă pe teritoriul judeţului Botoşani, în anul 2011;
• Dispoziţia Primarului comunei nr.194 din 08.02.2011 privind
aprobarea Planului de pregatire a populatiei în domeniul situaţiilor de
urgenţă pe teritoriul comunei GeorgeEnescu, în anul 2011;

II. OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
Obiectivele generale ale pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
în comuna George Enescu îl constituie:
• creşterea eficienţei în coordonarea şi realizarea unitară a
măsurilor de prevenire, protecţie şi intervenţie operativă pentru asigurarea
protecţiei populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi a factorilor de
mediu în situaţii de urgenţă şi conflict armat, inclusiv refacerea- reabilitarea
zonelor afectate;
• apropierea activităţii preventive de cetăţean şi comunitate prin
impunerea competentă şi profesionistă a unor standarde ridicate de
cunoaştere şi aplicare a legii de către factorii responsabili şi cetăţeni,

creşterea ponderii educaţiei preventive desfăşurate în rândul acestora,
angrenarea în mai mare măsură a populaţiei, comunităţii şi factorilor
responsabili la realizarea unui grad ridicat de autoprotecţie care, evident,
duce la îmbunătăţirea nivelului de protecţie a vieţii şi proprietăţii.
• scăderea cu 10% a numărului de victime şi a numărului de
incendii la gospodăriile populaţiei, până în anul 2014;
Pe timpul desfăşurării activităţilor de pregătire în domeniul situaţiilor
de urgenţă se va urmări realizarea următoarelor obiective specifice:
• perfecţionarea deprinderilor manageriale ale personalului de
conducere din cadrul administraţiei publice locale, conducătorilor
operatorilor economici şi instituţiilor de învăţământ, în planificarea,
organizarea, conducerea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire, protecţie
şi intervenţie în situaţii de urgenţă şi conflict armat;
• creşterea nivelului de pregătire şi îndrumare activă a membrilor
comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, centrelor operative,
inspectorilor şi personalului de specialitate din cadrul instituţiilor publice şi
operatorilor economici, pentru a acţiona cu operativitate şi profesionalism pe
linia monitorizării şi gestionării tuturor situaţiilor de urgenţă generate de
riscurile specifice domeniului de responsabilitate;
• creşterea nivelului de pregătire şi îndrumare activă a
personalului serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, în vederea
desfăşurării de activităţi preventive specifice;
• însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor salariaţilor în
vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă
sau ale dezastrelor la locul de muncă şi în incinta instituţiilor şi operatorilor
economici;
• însuşirea de către populaţia neîncadrată în muncă a semnalelor
de înştiinţare-alarmare, precum şi a procedurilor specifice pentru protecţia
proprie, a semenilor, bunurilor materiale, valorilor spirituale, factorilor de
mediu şi animalelor în cazul producerii unor situaţii de urgenţă;
• însuşirea de către elevi a normelor şi regulilor de comportare în
perioada premergătoare, pe timpul şi după producerea unor situaţii de
urgenţă, precum şi a măsurilor de auto-ajutor şi prim ajutor în astfel de
situaţii;
• pregătirea şi desfăşurarea unor acţiuni specifice sub egida
„2011-Anul internaţional al pădurilor” şi „2011- Anul european al
voluntariatului ”, precum şi derularea Campaniei Naţionale de prevenire a
incendiilor „O casă sigură, o viaţă în plus”.

III. ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2011 se va realiza
pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi pe categorii de personal,
fiind structurată astfel:
• pregătirea personalului cu funcţii de conducere din
administraţia publică locală;
• pregătirea membrilor comitetului local pentru situaţii de
urgenţă, a personalului centrelor operative, a inspectorului de protecţie
civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor, a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării
împotriva incendiilor şi protecţiei civile, precum şi a personalului serviciilor
publice voluntare pentru situaţii de urgenţă;
• pregătirea salariaţilor;
• pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ;
• pregătirea categoriilor de populaţie care nu sunt menţionate la
punctele 1-4 (populaţie neîncadrată în muncă).

Pregătirea membrilor comitetului local, personalul centrului
operativ, inspectorii şi personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul
situaţiilor de urgenţă, precum şi personalul care încadrează serviciile de
urgenţă voluntare execută pregătirea, prin:
• convocări, instructaje, antrenamente de specialitate,
aplicaţii, exerciţii şi concursuri organizate de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga”
al Judeţului Botoşani sau la nivelul localităţilor,
instituţiilor publice şi operatorilor economici unde sunt
constituite.
Pregătirea salariaţilor din instituţiile publice şi operatorilor
economici se realizează prin instructaje şi antrenamente de avertizare,
alarmare, evacuare, adăpostire şi prim ajutor, în funcţie de tipurile de risc la
care sunt expuşi. Categoriile de instructaje, principiile, modalităţile, cerinţele
şi condiţiile organizării activităţii de instruire sunt stabilite prin Ordinul
M.A.I. Nr. 712/2005 modificat şi completat prin O.M.A.I. nr. 786/2005
privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Salariaţii îşi pot perfecţiona cunoştinţele specifice în domeniu prin
accesarea materialelor bibliografice existente la nivelul Centrului Judeţean
de Informare şi Pregătirea Populaţiei în domeniul Situaţiilor de Urgenţă,
precum şi a site-ului inspectoratului www.isubotosani.ro. şi prin solicitari
de asistentă tehnică adresate Serviciului Voluntar George Enescu.
Pregătirea în unităţile şi instituţiile de învăţământ reprezintă
asigurarea instruirii unitare la nivel judeţean a cadrelor didactice şi a elevilor
pentru formarea unui comportament adecvat în cazul producerii situaţiilor de
urgenţă şi se realizează prin convocări, instructaje, aplicaţii, exerciţii şi
concursuri organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae
Iorga” al Judeţului Botoşani în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Botoşani, prin:
a)
instruirea
persoanelor
cu
funcţii
de
conducere/directorilor/cadrelor didactice desemnate să efectueze pregătirea
în domeniul situaţiilor de urgenţă;
b)
pregătirea elevilor şi preşcolarilor se desfăşoară prin
parcurgerea temelor instructiv-educative şi activităţilor practic-aplicative,
incluse în cadrul programelor şcolare, precum şi în planurile activităţilor
extraşcolare, în funcţie de particularităţile de vârstă specifice nivelurilor de
învăţământ, conform prevederilor Protocolului nr. 250/13527/2007
încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
Activităţile de pregătire a preşcolarilor, elevilor se desfăşoară:
în timpul orelor de educaţie civică şi de consiliere, în
cadrul disciplinelor predate, în funcţie de specificul acestora şi prin
programele de activităţi extraşcolare în cadrul cercurilor de elevi „Cu viaţa
mea apăr viaţa” şi „Prietenii Pompierilor”;
prin organizarea şi desfăşurarea concursurilor cu tematică
de protecţie civilă „CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA”, de prevenire a
incendiilor „PRIETENII POMPIERILOR” şi cu preşcolarii „MICII
POMPIERI”;
prin efectuarea de vizite ale preşcolarilor şi elevilor la
subunităţile de intervenţie ale inspectoratului ,
prin participarea la exerciţiile şi activităţile practice
organizate şi conduse de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae
Iorga” al Judeţului Botoşani;
prin accesarea materialelor specifice domeniului
situaţiilor de urgenţă postate pe următoarele site-uri:
• www.IGSU.ro;

• www.isubotosani.ro;
• www.sanseinplus.ro.
Tematica orientativă, obiectivele didactice şi modalităţile de realizare
a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1 din Protocolul nr.250/13527/2007
încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Inovării.
Pregătirea populaţiei neîncadrate în muncă se realizează prin
participarea la exerciţii de alarmare publică, aplicaţii şi exerciţii de
specialitate, activităţi de informare preventivă, organizate de Comitetul local
pentru situatii de urgentă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae
Iorga” al Judeţului Botoşani, prin intermediul mass-media şi prin acţiunile
derulate de organizaţiile neguvernamentale, potrivit specificului acestora.

IV. PLANIFICAREA PREGĂTIRII PE NIVELURI DE
COMPETENŢĂ, STRUCTURI FUNCŢIONALE ŞI CATEGORII
DE PERSONAL este evidenţiată în tabelul anexa nr.1

V. DOCUMENTELE DE EVIDENŢĂ sunt materializate în
anexa 3 .
V.1 Evidenţa participării la activităţile de pregătire (anexa nr. 3):
•
organizate la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani.
VI. PLANIFICAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PRIN ANTRENAMENTE,
EXERCIŢII, CONCURSURI DE SPECIALITATE este evidenţiată
în tabelul anexa nr. 2.

VII. TEMELE OBLIGATORII PRIVIND PREGĂTIREA
SERVICIILOR PUBLICE VOLUNTARE ŞI SERVICIILOR
PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ sunt prevăzute în
anexa nr. 4.

VIII.
EVIDENŢA ŞI EVALUAREA PREGĂTIRII
Evidenţa participării la pregătire şi rezultatele obţinute se ţine la
nivelul fiecărei structuri care organizează pregătirea (comitetul local pentru
situaţii de urgenţă, centrul operativ, serviciul voluntar pentru situaţii de
urgenţă ), de către personalul desemnat să gestioneze documentaţia necesară.
Evidenţa se ţine nominal pentru personalul din structura proprie şi
numeric, pe structuri şi specialităţi, pentru personalul din competenţa
nemijlocită.
Fiecare eşalon care organizează pregătirea, pentru structurile din
competenţa nemijlocită, prevede prin planul de pregătire, termenele la care
va primi situaţiile.
Situaţia centralizatoare cu participarea la pregătire a personalului
propriu şi pe care îl coordonează, se înaintează numeric, pe structuri
funcţionale, categorii de personal şi domenii de competenţă, în primele 5 zile
ale lunilor iulie şi decembrie, la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani.
Evaluarea programelor de pregătire se realizează permanent prin
analiza modului de organizare şi desfăşurare a activităţilor şi a rezultatelor
obţinute de către eşaloanele care organizează pregătirea, respectiv comitetul
şi serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, pe timpul inspecţiilor şi
controalelor organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae
Iorga” al Judeţului Botoşani sau prin participarea la activităţi de intervenţie,
în urma producerii unor situaţii de urgenţă în zona de competenţă.
Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă se realizează de
către fiecare eşalon în parte, sub formă de bilanţ, în şedinţele comitetului
pentru situaţii de urgenţă.
Raportul de evaluare a pregătirii cuprinde:
- baza legală a activităţii de pregătire;
- obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora;
- gradul de îndeplinire a planului de pregătire;
- organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor, aplicaţiilor şi acţiunilor de
intervenţie reale;
- calificativele obţinute şi măsura în care s-a asigurat dezvoltarea
competenţelor profesionale;
- organizarea şi nivelul de înzestrare a serviciului de urgenţă;
- gradul de asigurare a bazei materiale;
- neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate;
- concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.
-

Un exemplar al raportului de evaluare a pregătirii în domeniul situaţiilor
de urgenţă la nivelul fiecărei structuri, va fi înaintat la Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani, până la data de 21
noiembrie 2011.
IX.

ASIGURAREA LOGISTICĂ ŞI FINANCIARĂ

Resursele bugetare necesare pentru desfăşurarea pregătirii în domeniul
situaţiilor de urgenţă se asigură de către Consiliul Local al comunei George
Enescu precum şi din fonduri derulate prin organizaţii neguvernamentale,
conform prevederilor legale.
ANEXE:
Anexa nr.1 - Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri
funcţionale şi categorii de personal - 3 file;
Anexa nr.2 - Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
prin aplicaţii, exerciţii şi concursuri de specialitate - 2 file;
Anexa nr.3 - Evidenţa participării la pregătire - 1 file;
Anexa nr.4 - Temele obligatorii privind pregătirea serviciilor publice
voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă – 1 file.

Primar,
Toma –Gradinaru Angela

